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Nieuwsbrief 5.

12 mei 2016 .

Geachte ouders,
Een korte nieuwsbrief dit keer, en wat later dan verwacht omdat er een storing was bij het emailprogramma wat wij gebruiken (ParnasSys). Dat is vervelend maar het kan gebeuren.
Onderstaand het belangrijkste nieuws:

Belangrijke data:
Vrijdag 16 mei: 2e pinksterdag, de kinderen zijn vrij.
Maandag 23 tot en met donderdag 26 mei: Avondvierdaagse.
U hebt de informatie over de Avondvierdaagse al via de mail ontvangen (woensdag 11 mei).
We hopen dat alle deelnemers de avondvierdaagse met plezier zullen lopen.

De uitjes van groep zes:
Maandag 9 mei zijn wij met groep zes naar de activiteiten boerderij in Rohel geweest. We
hebben kennisgemaakt met de verschillende dieren die op deze biologische boerderij wonen.
Daarnaast zijn we ook het weiland in geweest om te kijken naar de weidevogels en nesten.
We hebben erg genoten van de boerderij en het mooie weer!
Begeleiders bedankt!!
Donderdag 19 mei gaan wij met de klas naar het Vak college in Heerenveen om een
‘borstelbeestje’ te maken. We zijn erg benieuwd hoe dit ‘beestje’ eruit gaat zien!!
We zoeken nog ouders die willen rijden (11.30-14.00).
Dinsdag 14 juni gaan wij op bijenexcursie in Heeg. We gaan met een echte imker bekijken
hoe de bijen leven. Dit doen wij in Heempark in Heeg. We zoeken nog een paar ouders die
willen rijden(9.15 tot 11:30)

Ouderbijdrage.
Niet alle ouders hebben hun ouderbijdrage overgemaakt. Vriendelijk verzoek: zouden de
ouders die hun ouderbijdrage nog niet hebben overgemaakt dit alsnog willen doen? Ons
rekeningnummer is:

NL 95 RABO 0170018393.
Wilt u bij de mededelingen het woord “ouderbijdrage’ zetten. Alvast hartelijk bedankt.

De bijbelverhalen voor de komende periode:
Week 20: 17 mei tot en met 20 mei: ‘Mij niet gezien!’.
Koning Ahasveros geeft een groot feest. Maar als hij koningin Wasti vraagt om te komen,
weigert ze. De koning en zijn ministers zijn boos omdat de koningin niet luistert. Ze mag geen
koningin meer zijn.

Week 21: 23 mei tot en met 27 mei: ‘Een gevaarlijk geheim’
Ester wordt de nieuwe koningin. Ze vertelt niet dat ze joods is. Haar oom Mordechai verijdelt
een aanslag op koning Ahasveros. Minister Haman wil dat iedereen voor hem buigt. Als
Mordechai dat niet doet, wordt Haman zo boos dat hij alle joden wil laten doden.

Week 22: 30 mei tot en met 3 juni: ‘Doe iets!’.
Mordechai zegt dat Ester iets moet doen tegen het plan van Haman. Haman laat een paal
neerzetten, hij wil dat Mordechai daaraan vastgebonden wordt.

Week 23: 6 juni tot en met 10 juni: ‘Alles loopt anders’.
Niet Haman, maar Mordechai mag als een held op het paard van de koning door de stad
rijden. Als Ester aan koning Ahasveros vertelt wat Haman allemaal van plan is met zijn wet,
vallen Hamans plannen in duigen en loopt alles anders.

Data om al vast in de agenda te noteren:
23 juni: schoolreisje.
Volgende nieuwsbrief:
Donderdag 9 juni 2016.
Mocht u vragen hebben n.a.v. deze nieuwsbrief dan kunt u even contact met ondergetekende
opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Jan F. de Boer.

